Grillowa

Propozycja I
75 zł/ os.

Danie główne - 3 porcje na osobę
 Karkówka marynowana w ziołach
 Skrzydełka z kurcząt na ostro
 Kiełbasa regionalna
 Kaszanka z cebulką
Dodatki
 Ziemniaki z gzikiem
 Pieczywo z naszego wyrobu
 Papryka czerwona z grilla
 Sałatka wiosenna z sosem winegretem
 Surówka z kiszonej kapusty
 Smalczyk naszego wyrobu z
 Ogórki kiszone
 Ketchup, musztarda, sos czosnkowy
Coś na ciepło...
 Żurek staropolski
Napoje:
 Napoje ciepłe kawa, herbata - bez ograniczeń
 Woda niegazowana z cytryną– bez ograniczeń

Czas trwania: ok. 5 godzin
Istnieje możliwość indywidualnego wyboru menu.

Propozycja II
95 zł/ os.
Danie główne - 3 porcje na osobę
 Karkówka marynowana w miodzie i musztardzie
 Pstrąg marynowany w ziołach
 Skrzydełka z kurcząt na ostro
 Kiełbasa regionalna
 Kaszanka z cebulką
Dodatki
 Ziemniaki z gzikiem
 Ziemniaki z grilla
 Pieczywo z naszego wyrobu
 Papryka czerwona z grilla
 Cukinia z grilla
 Sałatka wiosenna z sosem winegretem
 Surówka z kiszonej kapusty
 Ketchup, musztarda, sos czosnkowy
Ogórki sezonowe
Zimne przekąski
 Pasztet naszego wyrobu z żurawiną
 Półmisek swojskich wędlin
 Smalczyk naszego wyrobu
 Sałatka grecka
 Ciasto drożdżowe naszej pracowni z sezonowymi owocami
Kolacja I Zupa - 1 do wyboru
 Barszcz czerwony
 Żurek staropolski
Napoje
 Napoje ciepłe kawa, herbata - bez ograniczeń
 Woda niegazowana z cytryną– bez ograniczeń
 Soki owocowe (pomarańczowy, jabłkowy) 0.5l/os.
Czas trwania: ok. 6 godzin
Istnieje możliwość indywidualnego wyboru menu.

Propozycja III
135 zł/ os.

Danie główne - 4 porcje na osobę
 Żeberka marynowane w miodzie i śliwowicy
 Karkówka uprzednio marynowana w miodzie i musztardzie
 Łosoś pieczony z ziołami i czosnkiem
 Kaszanka z cebulką
 Kiełbasa regionalna
 Filet z kurcząt z marynacie z curry
Dodatki
 Ziemniaki z gzikiem
 Ziemniaki z grilla
 Pieczywo z naszego wyrobu
 Papryka czerwona z grilla
 Cukinia z grilla
 Grillowane kolby kukurydzy
 Sałatka wiosenna z sosem winegretem
 Sałatka ziemniaczana z boczkiem
 Ketchup, musztarda, czosnkowy
 Ogórki sezonowe
Zimne przekąski
 Pasztet naszego wyrobu z żurawiną
 Półmisek swojskich wędlin
 Smalczyk naszego wyrobu
 Półmisek swojskich wędlin Bicz
 Mix sałat z ananasem i kurczakiem

Słodki bufet- 2 porcje na osobę
 Ciasto z naszej cukierni

Kolacja I
 Zupa gulaszowa

Kolacja II - 1 zupa do wyboru
 Barszcz czerwony
 Żurek staropolski
 Flaki wołowe
Dania mięsne - 1 porcja na osobę
 Pałeczki z kurcząt z sezamem
 Shoarma wieprzowa na ryżu
Napoje
 Napoje ciepłe kawa, herbata - bez ograniczeń
 Woda niegazowana z cytryną– bez ograniczeń
 Soki owocowe (pomarańczowy, jabłkowy) 0.5l/os.
Czas trwania: ok. 8 godzin
Istnieje możliwość indywidualnego wyboru menu.

Atrakcję
dodatkowe
Piwo regionalne ( Chmielowe, Pszeniczne, Wiśniowe,
Miodowe, Cytrynowa) z nalewaka 30 L
 Udziec z kaszą i sosem czosnkowym
 Pieczony prosiak
 Paśnik z wyrobami z naszej wędzarni
 Lampiony przed wejściem
 Drewniany podświetlany napis LOVE
 Biały dywan z lampionami
 Żywe lekcje historii…
 Nauka jazdy konno dla dzieci i dorosłych
 Wystrzał z armaty konnej
 Kapela biesiadna
 Przejazd zabytkowym ciągnikiem

I wiele innych atrakcji...

Do Państwa dyspozycji oddajemy Chatę Grillową i Chatę Biesiadną mieszczącą 200
osób.
Organizujemy imprezy plenerowe do 1 000 osób
Na Państwa życzenie możemy wzbogacić ofertę grilla o charakterystyczne
propozycje dań z całego świata.

